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Tη συνεργασία του με την παράταξη του Δημάρχου Σταύρου Τζουλάκη επισημοποίησε ο
αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης κ. Στάθης Κούπας την Κυριακή 9 Μαρτίου, όπου
ο κ. Τζουλάκης έκανε τον απολογισμό του έργου του και ανακοίνωσε επίσημα την
υποψηφιότητά του για Δήμαρχος. Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν 53 υποψήφιοι σύμβουλοι
του ψηφοδελτίου του Δημάρχου εκ των οποίων οι 7 ανήκουν στην παράταξη Κούπα, η οποία
δεν θα κατέβει πλέον αυτόνομα στις προσεχείς Δημοτικές Εκλογές.

O Δήμαρχος κ. Τζουλάκης σχολιάζοντας την παραπάνω συνεργασία, η οποία είχε ως
στόχο την ένωση των δυνάμεων των δύο παρατάξεων και τη δημιουργία ενός ενωτικού
ψηφοδελτίου που θα διεκδικήσει με αξιώσεις τη διαχείριση του Δήμου μας δήλωσε: «H πόλη
μας χρειάζεται σύνθεση δυνάμεων και έτσι θα συνεχίσουμε. Γιατί η Πόλη Πρότυπο είναι
έργο των πολλών και όχι του ενός!».
Ο κ. Κούπας εξέταζε εδώ και καιρό το ενδεχόμενο συνεργασίας της παράταξής του
«Νέα Σμύρνη – Νέα Σελίδα» με κάποια άλλη παράταξη, αφού μετά από σταδιακές
ανεξαρτητοποιήσεις (3 από τους 7 εκλεγμένους συμβούλους) η παράταξή του είχε
αποδυναμωθεί. «Στις περασμένες εκλογές κρίθηκα… τα κατάφερα και με όλους απέναντι
μου μπήκα στο δεύτερο γύρο νικώντας τον κ. Νεφελούδη… τώρα δεν υπήρχε λόγος να
κατεβώ ξανά, να αποδείξω τι;
Πρώτα λοιπόν εξάντλησα όλες τις πιθανότητες να κατεβάσουμε κοινό σχήμα με τον κ.
Στέφο και την παράταξη «Συμμαχία Πολιτών» με την οποία συγκλίνουμε ιδεολογικά και
όταν αυτό δεν μπόρεσε να επιτευχθεί, εξέτασα την πιθανότητα συνεργασίας με τον κ.
Τζουλάκη τον οποίο παρά τις πολιτικές μας διαφορές τον εκτιμώ, τον θεωρώ ηθικό άτομο
και βλέπω ως ενδιαφέρουσα πρόκληση τη συνεργασία μας…» δήλωσε αποκλειστικά στην
εφημερίδα Δημοσιογράφος της Ν. Σμύρνης ο κ. Κούπας και συνέχισε «Αισθάνομαι ότι μετά
από την εμπειρία τόσων ετών μπορώ να δώσω πράγματα υπηρετώντας την πόλη μου από
θέσεις ευθύνης…» τόνισε αφήνοντας να εννοηθεί ότι στο νέο σχήμα που θα προκύψει θα
έχει πρωταγωνιστικό ρόλο.
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Ο κ. Στέφος ο επικεφαλής της «Συμμαχίας Πολιτών» πάντως δεν φαίνεται να
είδε με καλό μάτι την παραπάνω συνεργασία και προσάπτει στον κ. Κούπα ότι
αντάλλαξε τις αρχές και την ιδεολογία με την οποία πολιτευόταν επί 16 χρόνια με οφίτσια.

Τη συνεργασία Τζουλάκη – Κούπα σχολίασε και ο Γιώργος Κουτελάκης: "Η
συνεργασία του Δημάρχου Στ. Τζουλάκη με τον αρχηγό της αντιπολίτευσης Στ. Κούπα
καταγράφουν με τον πιο σαφή τρόπο τους λόγους που οδήγησαν στη διάσπαση της
παράταξης της Δημοτικής Αρχής. Προκειμένου να γίνει ξανά Δήμαρχος ο Στ. Τζουλάκης
προτίμησε τη συνεργασία με τους μέχρι χθες κατηγορούς του από τους οποίους 4 χρόνια
τώρα τον υπερασπιζόμαστε με πάθος στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Προτίμησε όσους δεν ψήφισαν πότε ούτε ένα θέμα που εισηγήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο
έναντι των συνεργατών του που έδωσαν πολιτικές και προσωπικές μάχες για να τον
στηρίξουν, συγκεντρώνοντας τα πυρά της αντιπολίτευσης για να διανύσει ο ίδιος κατά το
δυνατό αλώβητος τη Δημαρχιακή του θητεία.
Οι χθεσινοί αντίπαλοι έγιναν σε μια νύχτα σημερινοί πολιτικοί φίλοι και οι μέχρι χθες
συνεργάτες σημερινοί αντίπαλοι προκειμένου να υπηρετηθούν το «εγώ» του Δημάρχου, να
εξασφαλιστεί η επανεκλογή του και να σηματοδοτηθεί η νίκη του κόμματος του. Αυτό είναι
το νέο πολιτικό ήθος για το οποίο μίλησα στις 2 Φεβρουαρίου στο «ΣΠΟΡΤΙΓΚ»
προβλέποντας την εξέλιξη αυτή...»
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